COVID-19 Protocol MVV ‘27
Versie: Augustus 2020
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Inleiding
Ook bij MVV ’27 staat het nieuwe voetbalseizoen 2020 – 2021 voor de deur. We hebben echter nog
steeds te maken met de ontwikkelingen omtrent het coronavirus. Het gaat daarom allemaal iets
anders dan we gewend zijn. In dit Covid-19 Protocol MVV ’27 staat vermeld hoe we op onze
accommodatie de kans van verspreiding van het coronavirus minimaliseren.
Het seizoen 2020 – 2021 wordt een heel vreemd seizoen. Zaterdagen zullen niet de zaterdagen zijn
die we gewend zijn. Er kunnen minder wedstrijden worden gespeeld op een dag. Lang niet alle teams
kunnen gebruik maken van de kleedkamers en douchefaciliteiten. Ook de kantine en het terras zullen
niet vol staan, en de gezellige, luide muziek wordt ook niet gedraaid. Dit is wat ons te wachten staat
het komende seizoen. Wij zullen met elkaar heel erg voorzichtig moeten zijn. Spreek elkaar aan
wanneer men niet de regels naleeft die op dat moment gelden. Met elkaar zorgen wij bij MVV ’27
voor een veilige omgeving voor iedereen.
Wat wordt er allemaal in dit protocol vermeld?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Algemene Regels
Voordat je naar MVV ’27 komt..
Kantine & Terras
Kleedkamers
Wedstrijden
Trainingen
Langs de lijn
Toezicht & Handhaving

Voordat je een bezoek brengt aan onze accommodatie, als
toeschouwer/speler/trainer/leider/bezoeker/scheidsrechter etc. wordt van jou verwacht dat je de
regels van MVV ’27 goed kent.

Bijlagen:
-

Email richting de bezoekende verenigingen
Informatiekaartje voor de begeleiders/aanvoerders van de teams
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1) Algemene Regels
De onderstaande algemene regels zijn al lager bekend en geldend voor een ieder:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts. En laat je testen;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden of iemand met wie je in contact bent geweest
positief getest is op het nieuwe coronavirus. Je blijft 10 dagen in thuisquarantaine en laat je
testen;
houd overal 1,5 meter afstand;
met klachten, ga direct naar huis;
vermijd drukte;
hoest en nies in je elleboog;
ga voordat je naar MVV ’27 vertrekt thuis naar het toilet;
was voor komst naar MVV 27 thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
reinig je handen bij aankomst bij MVV ’27 middels de ontsmettingsgel bij de ingang van de
accommodatie.
was na bezoek bij thuiskomst direct je handen minimaal 20 seconden met water en zeep;
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen;
volg de aangegeven looprichtingen op het sportpark;
het is verboden in de publieke ruimte of in een besloten plaats in groepsverband te zingen of
te schreeuwen;
Neem altijd jouw eigen bidon mee. Er wordt geen gebruik gemaakt van teambidons.

Positieve test Covid-19
Als er een speler/trainer positief getest wordt op Covid-19, wordt via de trainer/leider het Bestuur
geïnformeerd en worden de aanwijzingen van de GGD gevolgd. Per individueel geval worden
eventuele vervolgstappen genomen/afgewogen door het Bestuur van MVV ‘27. Hierbij wint het
Bestuur advies in bij de Gemeente Midden-Delfland, KNVB, GGD Haaglanden en Veiligheidsregio
Haaglanden.

Maaslandse Voetbalvereniging MVV ’27 I Opgericht 1 mei 1927 I
Doelpad 2, 3155 AE Maasland I www.mvv27.nl I Twitter: @vvmvv27 I
Facebook: MVV ’27 I Instagram: vvmvv27 I

2) Voordat je naar MVV ’27 komt..
Zoals bovenstaand al te zien is in de algemene richtlijnen, is het van groot belang dat je voordat je
naar MVV ’27 komt een aantal checks doet en handelingen verricht:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts. En laat je testen;
blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus. Je blijft 10
dagen in thuisquarantaine;
was voor komst naar MVV 27 thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
ben je op vakantie geweest? Check dan of jouw vakantiegebied niet behoort tot de lijst van
de Rijksoverheid met oranje of rode gebieden. Mocht dit wel het geval zijn, blijf je 10 dagen
in thuisisolatie en ben je dus niet welkom bij MVV ’27. Link:
https://www.nederlandwereldwijd.nl/documenten/vragen-en-antwoorden/coronavirusveelgestelde-vragen-reizen-naar-het-buitenland ;
reinig je handen bij aankomst bij MVV ’27 middels de ontsmettingsgel bij de ingang van de
accommodatie.
was je handen met water en zeep voor en na bezoek MVV ‘27;
jeugdspelers komen altijd in hun voetbalkleding naar het sportpark. Zowel rond de
wedstrijden als rond de trainingen zijn de kleedkamers niet beschikbaar voor de jeugd.
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3) Kantine & Terras
MVV ’27 staat altijd bekend om de gezelligheid binnen de vereniging. De kantine en het terras zijn
hiervoor natuurlijk enorm belangrijk. De huidige omstandigheden omtrent COVID-19 maken dit
echter onmogelijk. Strikte regels zijn noodzakelijk om de veilige omgeving te waarborgen. Dit seizoen
wordt daarom anders dan anders.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Volg de aangegeven looprichtingen in en rondom de kantine en terras;
In de kantine en op het terras zijn alleen zitplaatsen aanwezig;
Kom niet onnodig in de kantine. Dit betekent alleen als je wil zitten op het terras/in de
kantine. Schrijf je gegevens op op het formulier bij de ingang;
Per tafel van meer dan twee personen wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden;
Consumpties worden besteld aan de tafel en worden uitgeserveerd.
Er wordt geen consumptie besteld aan de bar in de kantine;
Het is niet toegestaan om eigen consumpties te nuttigen op het terras of in de kantine.
Alleen pin-betalingen, cash is niet toegestaan;
(Achtergrond)muziek wordt centraal georganiseerd. Het gebruik van een eigen muziekbox is
op het gehele terrein verboden;
Is er geen zitplaats op het terras of in de kantine? Helaas.
Ga niet in een rij staan in de wacht voor een plekje op het terras of in de kantine: vermijd
drukte!
Wij vragen de bezoekers aanwezig in kantine en op het terras contactgegevens beschikbaar
te stellen, door het formulier bij de ingang van de kantine in te vullen. En vragen daarbij toe
te stemmen met de verwerking en overdracht van die gegevens ten behoeve van de
uitvoering van een eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD. Het gaat daarbij om:
volledige naam, aankomsttijd, e-mailadres, telefoonnummer.
Deze gegevens mogen uitsluitend verwerkt en bewaard worden voor de uitvoering van een
eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD, uitsluitend door de regionale GGD
worden opgevraagd en maximaal 14 dagen bewaren en daarna vernietigen door de
exploitant;
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4) Kleedkamers
De kleedkamers worden alleen gebruikt op wedstrijddagen door seniorenelftallen. Door de langere
doorlooptijden in het gebruik van kleedkamers, is het onmogelijk om alle teams gebruik te laten
maken van de douchefaciliteiten. Op deze manier blijft het altijd controleerbaar wie zich in de
kleedkamers bevinden en zijn er bijvoorbeeld geen ouders van jeugdleden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kleedkamers worden alleen op wedstrijddagen gebruikt. Deze kleedkamers zijn uitsluitend te
gebruiken door seniorenelftallen.
Jeugdteams maken geen gebruik van de MVV ’27 kleedkamers: niet rond de trainingen en
niet rond de wedstrijden.
Alvorens de kleedkamergang te betreden: reinig je handen met de ontsmettingsgel.
Maximaal 6 personen tegelijk in één kleedkamer.
Houd ook hier 1,5 meter afstand.
Alleen de buitenste douches zijn te gebruiken.
Drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd krijgt het team de beschikking over de
kleedkamer.
Half uur na afloop van de wedstrijd wordt de kleedkamer weer schoon opgeleverd door het
team.
Wedstrijdbespreking in de kleedkamer is niet toegestaan: maximaal 6 spelers in de
kleedkamer;
Alleen spelers en eventueel maximaal één begeleider hebben toegang tot de kleedkamers;
In de rust van de wedstrijd keren de teams niet terug naar de kleedkamer. De rust is bij
iedere wedstrijd op het veld. Uitzondering hierop vormt het 1e elftal;
Geen consumpties toegestaan in de kleedkamer;
Ook in de kleedkamers wordt geen muziek afgespeeld;
Vermijd drukte;
Volg de aangegeven looproute.
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5) Wedstrijden
De beperkte mogelijkheid om gebruik te maken van de kleedkamers, om zo het aantal personen in
de kleedkamers controleerbaar te houden, zorgt ervoor dat er zes seniorenwedstrijden gespeeld
kunnen worden op zaterdag. Het houdt in dat de teams ook op doordeweekse avonden ingedeeld
kunnen worden. Jeugdteams maken voorlopig geen gebruik van de kleedkamers.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bezoekende verenigingen krijgen op donderdagavond voor de speelronde via de mail
informatie over het geldende coronaprotocol bij MVV ’27.
Eén begeleider meldt zich aan bij het wedstrijdsecretariaat. Verdere spelers/begeleiding
wachten buiten. Vermijd drukte.
Het wedstrijdsecretariaat deelt een informatiekaart en de kleedkamersleutels uit.
Drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd krijgt het team de beschikking over de
kleedkamer.
Half uur na afloop van de wedstrijd wordt de kleedkamer weer schoon opgeleverd door
het team.
Spelers mogen tijdens het spelen van de wedstrijd binnen 1,5 meter afstand van elkaar
komen. Voor en na de wedstrijd is de 1,5 meter afstand verplicht.
Géén handen schudden voor, tijdens en na de wedstrijd. Geef elkaar de welbekende – en
tegenwoordig in positieve zin bedoelde – elleboog.
In de rust van de wedstrijd keren de teams niet terug naar de kleedkamer. De rust is bij
iedere wedstrijd op het veld. Uitzondering hierop vormt het 1e elftal.
Na de wedstrijd krijgen de seniorenteams de mogelijkheid om een consumptie te
nuttigen op het spelersterras. Dit terras is exclusief voor de teams die hun wedstrijd
hebben gespeeld en dus niet toegankelijk voor toeschouwers. Ieder seniorenteam krijgt
een specifiek tijdsbestek aangewezen waarin zij toegang hebben tot dit exclusieve terras.
Het exclusieve spelersterras is niet geopend op doordeweekse dagen.
Uitwedstrijden: let op dat iedere vereniging een eigen protocol heeft, gebaseerd op de
richtlijnen van het RIVM. De specifieke regels worden ook daar gerespecteerd met
inachtneming van ook de geldende richtlijnen van het RIVM. Houd dus ook daar 1,5
meter. Je bent namens MVV ’27 op pad, dus zorg ten alle tijden voor verantwoord
gedrag!

Ronde Kleedkamer
1
3/5 - 8/10
2
4/6 - 11/13
3
7/9 - 14/16
4
3/5 - 8/10
5
4/6 - 11/13
6
7/9 - 14/16

Indeling wedstrijden senioren
Kleedkamer in Aanvang wedstrijd Kleedkamer uit
10:15
11:00
13:30
11:00
11:45
14:15
11:45
12:30
15:00
13:30
14:15
16:45
14:15
15:00
17:30
15:00
15:45
18:15

Spelersterras
13:00 - 14:30
13:45 - 15:15
14:30 - 16:00
16:15 - 17:45
17:00 - 18:30
17:45 - 19:15
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6) Trainingen
Voor de trainingen wordt strikt het trainingsschema nageleefd. De accommodatie (kantine en
kleedkamers) zijn verder gesloten tijdens alle trainingsdagen. Wanneer een wedstrijd doordeweeks
gespeeld wordt, zal de kantine geopend zijn en zijn de kleedkamers slechts beschikbaar voor de
wedstrijdteams (alleen senioren).
•
•
•
•
•
•
•
•

Iedereen komt in trainingskleding naar de training toe.
Tijdens een wedstrijdje/positiespelletje hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
Dit betekent echter alleen in deze specifieke trainingssituaties.
Tussen de trainingsoefeningen door, bij uitleg/bespreking: houd 1,5 meter afstand.
In de rij voor een trainingsoefening: houd 1,5 meter afstand.
Géén handen schudden voor, tijdens en na de trainingen. Geef elkaar de welbekende – en
tegenwoordig in positieve zin bedoelde – elleboog.
Slechts één persoon van het team pakt het benodigde trainingsmateriaal uit het ballenhok.
Let op: maar één persoon tegelijk in het ballenhok!
Ontsmet je handen alvorens je de kleedkamergang, waar het ballenhok zich bevindt,
betreedt. Bij de ingang staat een tafel met ontsmettingsgel klaar.
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7) Langs de lijn
Uiteraard gelden alle algemene regels ook langs de lijn. Houd dus ten alle tijden 1,5 meter afstand
van elkaar en vermijd drukte.
•
•
•
•
•
•

Volg alle routepijlen op de accommodatie;
Houd ook langs de lijn 1,5 meter afstand: langs het veld en op de tribune;
Schreeuwen en zingen langs de lijn is niet toegestaan;
Een aanmoediging richting de spelers doe je in je elleboog, bij het niet dragen van een
mondkapje;
Als toeschouwer kom je niet in de kleedkamers;
Kom niet onnodig in de kantine. Alleen als er een zitplaats is. Laat je gegevens achter op
het formulier bij de ingang.

8) Handhaving en Toezicht
•

•
•
•

Vrijwilligers van MVV ’27 - scheidsrechters, trainers, leiders, commissieleden,
barmedewerkers, bestuursleden – doen allemaal hun best om alles in goede banen te leiden.
Luister daarom goed naar de aanwijzingen die worden gegeven, op het moment dat het
misschien even niet goed gaat.
Alleen samen krijgen wij corona onder controle.
We vragen daarom aan iedereen om zijn/haar verantwoordelijkheid te nemen.
Vrijwilligers van MVV ‘27 hebben altijd de bevoegdheid om mensen te verzoeken het terrein
te verlaten, mocht dat nodig zijn omdat de coronaregels niet worden nageleefd.
Bestuursleden zijn hierin eindverantwoordelijk en zullen zodoende zoveel als mogelijk
aanwezig zijn op wedstrijddagen.
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Bijlagen
-

Email richting de bezoekende verenigingen
Informatiekaartje voor de begeleiders/aanvoerders van de teams

Bijlage: Email richting de bezoekende verenigingen
Onderwerp: Bezoek aan MVV ’27: doorsturen richting begeleider Team
Beste Bezoeker van MVV ’27,
Aanstaande zaterdag bezoekt een team van uw vereniging onze accommodatie in Maasland. Wij
vinden het geweldig dat we de voetbalcompetities weer kunnen starten in deze onzekere tijden. Ook
wij zijn echter wel genoodzaakt om de nodige maatregelen te treffen, om te zorgen voor een veilige
omgeving voor een ieder die ons sportpark bezoekt. Daarom sturen wij u deze informatie door. Wij
vragen u vriendelijk om deze email door te sturen naar de begeleider van het betreffende team dat
onze accommodatie deze week bezoekt, met de vraag om het door te sturen naar alle spelers,
begeleiders en toeschouwers die meereizen naar Maasland.
De belangrijkste aandachtspunten:
-

-

Alle jeugdteams hebben géén toegang tot de kleedkamers! Dit betekent: omgekleed naar
MVV ’27 komen en thuis douchen.
Eén begeleider/aanvoerder meldt zich bij aankomst bij MVV ’27 bij het wedstrijdsecretariaat
(in de kantine genaamd Commissiekamer). Reinig uw handen voordat u de kantine betreedt
en loop altijd volgens de looproute.
Bij het wedstrijdsecretariaat krijgt u de kleedkamersleutel en een informatiekaart.
Senioren elftallen krijgen de beschikking over 2 kleedkamers. Er kunnen maximaal 6
personen in de kleedkamer.
Gebruik alleen de buitenste twee douches.
Seniorenelftallen kunnen drie kwartier voor aanvang van de wedstrijd in de kleedkamers.
Een half uur na afloop van de wedstrijd moeten de kleedkamers schoon opgeleverd worden.
Na afloop willen wij het team vriendelijk verzoeken het sportpark te verlaten, om zo de
aantallen bezoekers gecontroleerd te houden.
Alvast dank voor uw begrip.

In de bijlage vinden jullie het geldende MVV ’27 Covid-19 Protocol. Daarin staan alle geldende
richtlijnen op onze accommodatie. Wij hopen dat u er zorg voor draagt dat dit bij de bezoekers van
ons Sportpark terecht komt. Alvast enorm veel dank.
Wij willen jullie uiteraard ook alle succes wensen in deze bizarre tijden en hopelijk vinden we met
elkaar de ideale weg om zoveel mogelijk mensen te kunnen laten genieten van het voetballen.
Blijf gezond!
Met sportieve groet,
Bestuur Maaslandse Voetbalvereniging MVV ’27
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Bijlage: Informatiekaartjes voor de begeleiders/aanvoerders van de teams
Ronde 1:
Beste bezoeker van MVV ’27,
Welkom op onze prachtige accommodatie! Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van alle
geldende Covid-19 Protocollen bij MVV ’27, die uw vereniging per mail heeft ontvangen. Uw
wedstrijd begint om 11:00 uur. Om 10:15 uur kan het team in kleedkamer 5 en 6. Er mogen
maximaal 6 spelers tegelijkertijd in de kleedkamer. Gebruik alleen de twee buitenste douches.
Uiterlijk om 13:30 uur moet de kleedkamer schoon worden opgeleverd! Na het schoon opleveren
van de kleedkamer verzoeken wij uw team de accommodatie weer te verlaten, om zo de aantallen
bezoekers gecontroleerd te houden. Wij danken u voor uw begrip.
•
•
•
•
•
•
•
•

houd overal, buiten de lijnen van het speelveld, 1,5 meter afstand;
met klachten, ga direct naar huis;
vermijd drukte;
hoest en nies in je elleboog;
was je handen met water en zeep voor en na de wedstrijd (gel staat in kleedkamer);
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen;
volg de aangegeven looprichtingen op het sportpark.

Alleen samen krijgen wij corona onder controle. Wij wensen u een sportieve wedstrijd en een prettig
verblijf op ons sportpark!
Bestuur MVV ‘27
Ronde 2:
Beste bezoeker van MVV ’27,
Welkom op onze prachtige accommodatie! Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van alle
geldende Covid-19 Protocollen bij MVV ’27, die uw vereniging per mail heeft ontvangen. Uw
wedstrijd begint om 11:45 uur. Om 11:00 uur kan het team in kleedkamer 9 en 10. Er mogen
maximaal 6 spelers tegelijkertijd in de kleedkamer. Gebruik alleen de twee buitenste douches.
Uiterlijk om 14:15 uur moet de kleedkamer schoon worden opgeleverd! Na het schoon opleveren
van de kleedkamer verzoeken wij uw team de accommodatie weer te verlaten, om zo de aantallen
bezoekers gecontroleerd te houden. Wij danken u voor uw begrip.
•
•
•
•
•
•
•
•

houd overal, buiten de lijnen van het speelveld, 1,5 meter afstand;
met klachten, ga direct naar huis;
vermijd drukte;
hoest en nies in je elleboog;
was je handen met water en zeep voor en na de wedstrijd (gel staat in kleedkamer);
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen;
volg de aangegeven looprichtingen op het sportpark.

Alleen samen krijgen wij corona onder controle. Wij wensen u een sportieve wedstrijd en een prettig
verblijf op ons sportpark!
Bestuur MVV ‘27
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Ronde 3:
Beste bezoeker van MVV ’27,
Welkom op onze prachtige accommodatie! Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van alle
geldende Covid-19 Protocollen bij MVV ’27, die uw vereniging per mail heeft ontvangen. Uw
wedstrijd begint om 12:30 uur. Om 11:45 uur kunt in kleedkamer 15 en 16. Er mogen maximaal 6
spelers tegelijkertijd in de kleedkamer. Gebruik alleen de twee buitenste douches. Uiterlijk om 15:00
uur moet de kleedkamer schoon worden opgeleverd! Na het schoon opleveren van de kleedkamer
verzoeken wij uw team de accommodatie weer te verlaten, om zo de aantallen bezoekers
gecontroleerd te houden. Wij danken u voor uw begrip.
•
•
•
•
•
•
•
•

houd overal, buiten de lijnen van het speelveld, 1,5 meter afstand;
met klachten, ga direct naar huis;
vermijd drukte;
hoest en nies in je elleboog;
was je handen met water en zeep voor en na de wedstrijd (gel staat in kleedkamer);
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen;
volg de aangegeven looprichtingen op het sportpark.

Alleen samen krijgen wij corona onder controle. Wij wensen u een sportieve wedstrijd en een prettig
verblijf op ons sportpark!
Bestuur MVV ‘27
Ronde 4:
Beste bezoeker van MVV ’27,
Welkom op onze prachtige accommodatie! Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van alle
geldende Covid-19 Protocollen bij MVV ’27, die uw vereniging per mail heeft ontvangen. Uw
wedstrijd begint om 14:15 uur. Om 13:30 uur kunt in kleedkamer 5 en 6. Er mogen maximaal 6
spelers tegelijkertijd in de kleedkamer. Gebruik alleen de twee buitenste douches. Uiterlijk om 16:45
uur moet de kleedkamer schoon worden opgeleverd! Na het schoon opleveren van de kleedkamer
verzoeken wij uw team de accommodatie weer te verlaten, om zo de aantallen bezoekers
gecontroleerd te houden. Wij danken u voor uw begrip.
•
•
•
•
•
•
•
•

houd overal, buiten de lijnen van het speelveld, 1,5 meter afstand;
met klachten, ga direct naar huis;
vermijd drukte;
hoest en nies in je elleboog;
was je handen met water en zeep voor en na de wedstrijd (gel staat in kleedkamer);
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen;
volg de aangegeven looprichtingen op het sportpark.

Alleen samen krijgen wij corona onder controle. Wij wensen u een sportieve wedstrijd en een prettig
verblijf op ons sportpark!
Bestuur MVV ‘27
Maaslandse Voetbalvereniging MVV ’27 I Opgericht 1 mei 1927 I
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Ronde 5:
Beste bezoeker van MVV ’27,
Welkom op onze prachtige accommodatie! Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van alle
geldende Covid-19 Protocollen bij MVV ’27, die uw vereniging per mail heeft ontvangen. Uw
wedstrijd begint om 15:00 uur. Om 14:15 uur kunt in kleedkamer 9 en 10. Er mogen maximaal 6
spelers tegelijkertijd in de kleedkamer. Gebruik alleen de twee buitenste douches. Uiterlijk om 17:30
uur moet de kleedkamer schoon worden opgeleverd! Na het schoon opleveren van de kleedkamer
verzoeken wij uw team de accommodatie weer te verlaten, om zo de aantallen bezoekers
gecontroleerd te houden. Wij danken u voor uw begrip.
•
•
•
•
•
•
•
•

houd overal, buiten de lijnen van het speelveld, 1,5 meter afstand;
met klachten, ga direct naar huis;
vermijd drukte;
hoest en nies in je elleboog;
was je handen met water en zeep voor en na de wedstrijd (gel staat in kleedkamer);
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen;
volg de aangegeven looprichtingen op het sportpark.

Alleen samen krijgen wij corona onder controle. Wij wensen u een sportieve wedstrijd en een prettig
verblijf op ons sportpark!
Bestuur MVV ‘27
Ronde 6:
Beste bezoeker van MVV ’27,
Welkom op onze prachtige accommodatie! Wij gaan ervan uit dat u op de hoogte bent van alle
geldende Covid-19 Protocollen bij MVV ’27, die uw vereniging per mail heeft ontvangen. Uw
wedstrijd begint om 15:45 uur. Om 15:00 uur kunt in kleedkamer 15 en 16. Er mogen maximaal 6
spelers tegelijkertijd in de kleedkamer. Gebruik alleen de twee buitenste douches. Uiterlijk om 18:15
uur moet de kleedkamer schoon worden opgeleverd! Na het schoon opleveren van de kleedkamer
verzoeken wij uw team de accommodatie weer te verlaten, om zo de aantallen bezoekers
gecontroleerd te houden. Wij danken u voor uw begrip.
•
•
•
•
•
•
•
•

houd overal, buiten de lijnen van het speelveld, 1,5 meter afstand;
met klachten, ga direct naar huis;
vermijd drukte;
hoest en nies in je elleboog;
was je handen met water en zeep voor en na de wedstrijd (gel staat in kleedkamer);
vermijd het aanraken van je gezicht;
schud geen handen;
volg de aangegeven looprichtingen op het sportpark.

Alleen samen krijgen wij corona onder controle. Wij wensen u een sportieve wedstrijd en een prettig
verblijf op ons sportpark!
Bestuur MVV ‘27
Maaslandse Voetbalvereniging MVV ’27 I Opgericht 1 mei 1927 I
Doelpad 2, 3155 AE Maasland I www.mvv27.nl I Twitter: @vvmvv27 I
Facebook: MVV ’27 I Instagram: vvmvv27 I

